
  :من كتاب الفقه امليسر يف ضوء الكتاب والسنة للمرحلة التمهيدية الثامن تفريغ الدرس 

 

 معهد  شيخ اإلسالم العلمي
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    يف املسح على اخلفني والعمامة واجلبريةيف املسح على اخلفني والعمامة واجلبريةيف املسح على اخلفني والعمامة واجلبريةيف املسح على اخلفني والعمامة واجلبرية: : : : الباب السادسالباب السادسالباب السادسالباب السادس

ٕان امحلد � تعاىل حنمده، ونسـتعني به ونـسـتغفره، ونعـوذ �� مـن رشور ٔانفـسـنا ٕان امحلد � تعاىل حنمده، ونسـتعني به ونـسـتغفره، ونعـوذ �� مـن رشور ٔانفـسـنا ٕان امحلد � تعاىل حنمده، ونسـتعني به ونـسـتغفره، ونعـوذ �� مـن رشور ٔانفـسـنا ٕان امحلد � تعاىل حنمده، ونسـتعني به ونـسـتغفره، ونعـوذ �� مـن رشور ٔانفـسـنا 
ٔاعاملنا، من هيدي هللا تعاىل فال مضل +، ومن يضلل فال هادي +، ٔاعاملنا، من هيدي هللا تعاىل فال مضل +، ومن يضلل فال هادي +، ٔاعاملنا، من هيدي هللا تعاىل فال مضل +، ومن يضلل فال هادي +، ٔاعاملنا، من هيدي هللا تعاىل فال مضل +، ومن يضلل فال هادي +،     ومن سيئات ومن سيئات ومن سيئات ومن سيئات 

        ....وحده ال رشيك +، ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسو+وحده ال رشيك +، ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسو+وحده ال رشيك +، ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسو+وحده ال رشيك +، ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسو+    ال هللا ال هللا ال هللا ال هللا ؤاشهد ٔان ال ٕا+ إ ؤاشهد ٔان ال ٕا+ إ ؤاشهد ٔان ال ٕا+ إ ؤاشهد ٔان ال ٕا+ إ 

صىل هللا عليه صىل هللا عليه صىل هللا عليه صىل هللا عليه      فٕان ٔاصدق احلديث كتاب هللا تعاىل، ؤاحسن الهدي محمد  فٕان ٔاصدق احلديث كتاب هللا تعاىل، ؤاحسن الهدي محمد  فٕان ٔاصدق احلديث كتاب هللا تعاىل، ؤاحسن الهدي محمد  فٕان ٔاصدق احلديث كتاب هللا تعاىل، ؤاحسن الهدي محمد ::::ٔاما بعدٔاما بعدٔاما بعدٔاما بعد
حمدثة بدعة، ولك بدعة ضالV، حمدثة بدعة، ولك بدعة ضالV، حمدثة بدعة، ولك بدعة ضالV، حمدثة بدعة، ولك بدعة ضالV،     وعىل آ+ وحصبه وسمل، ورش أالمور حمدPهتا ولك وعىل آ+ وحصبه وسمل، ورش أالمور حمدPهتا ولك وعىل آ+ وحصبه وسمل، ورش أالمور حمدPهتا ولك وعىل آ+ وحصبه وسمل، ورش أالمور حمدPهتا ولك 

        ....ولك ضالV يف النارولك ضالV يف النارولك ضالV يف النارولك ضالV يف النار

        :::: املنت املنت املنت املنت

    ::::يف املسح عىل اخلفني والعاممة واجلبريةيف املسح عىل اخلفني والعاممة واجلبريةيف املسح عىل اخلفني والعاممة واجلبريةيف املسح عىل اخلفني والعاممة واجلبرية: : : : الباب السادسالباب السادسالباب السادسالباب السادس....

        ::::وفيه مسائلوفيه مسائلوفيه مسائلوفيه مسائل
 dاخلُف dاخلُف dاخلُف dوحنوه، ومجعه: : : : اخلُف hوحنوه، ومجعههو ما يلبس عىل الّرِْجِل من ج hوحنوه، ومجعههو ما يلبس عىل الّرِْجِل من ج hوحنوه، ومجعههو ما يلبس عىل الّرِْجِل من ج hويلحق �خلفني ويلحق �خلفني ويلحق �خلفني ويلحق �خلفني . . . . ِخفافِخفافِخفافِخفاف: : : : هو ما يلبس عىل الّرِْجِل من ج

        ....لك ما يلبس عىل الرجلني من صوف وحنوهلك ما يلبس عىل الرجلني من صوف وحنوهلك ما يلبس عىل الرجلني من صوف وحنوهلك ما يلبس عىل الرجلني من صوف وحنوه

        ::::حمك املسح عىل اخلفني ودليtحمك املسح عىل اخلفني ودليtحمك املسح عىل اخلفني ودليtحمك املسح عىل اخلفني ودليt: : : : املساVٔ أالوىلاملساVٔ أالوىلاملساVٔ أالوىلاملساVٔ أالوىل....



  :من كتاب الفقه امليسر يف ضوء الكتاب والسنة للمرحلة التمهيدية الثامن تفريغ الدرس 

 

 معهد  شيخ اإلسالم العلمي

 عز  عز  عز  عز ----وهو رخصة من هللاوهو رخصة من هللاوهو رخصة من هللاوهو رخصة من هللا. . . . املسح عىل اخلفني جائز �تفاق ٔاهل السـنة وامجلاعةاملسح عىل اخلفني جائز �تفاق ٔاهل السـنة وامجلاعةاملسح عىل اخلفني جائز �تفاق ٔاهل السـنة وامجلاعةاملسح عىل اخلفني جائز �تفاق ٔاهل السـنة وامجلاعة
        . . . .  ختفيفًا منه عىل عباده ودفعًا للحرج واملشقة عهنم ختفيفًا منه عىل عباده ودفعًا للحرج واملشقة عهنم ختفيفًا منه عىل عباده ودفعًا للحرج واملشقة عهنم ختفيفًا منه عىل عباده ودفعًا للحرج واملشقة عهنم----وجلوجلوجلوجل

        ....وقد دل عىل جوازه السـنة وإالجامعوقد دل عىل جوازه السـنة وإالجامعوقد دل عىل جوازه السـنة وإالجامعوقد دل عىل جوازه السـنة وإالجامع
ُ عَلَْيِه فقد تواترت أالحاديث الصحيحة عىل ثبوته عن فقد تواترت أالحاديث الصحيحة عىل ثبوته عن فقد تواترت أالحاديث الصحيحة عىل ثبوته عن فقد تواترت أالحاديث الصحيحة عىل ثبوته عن     ::::ٔاما السـنةٔاما السـنةٔاما السـنةٔاما السـنة ُ عَلَْيِه النيب َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه النيب َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه النيب َصىل� ا�� النيب َصىل� ا��

َ من فعt ؤامره بذ� وترخيصه فيه َ من فعt ؤامره بذ� وترخيصه فيهَوَسمل� َ من فعt ؤامره بذ� وترخيصه فيهَوَسمل� َ من فعt ؤامره بذ� وترخيصه فيهَوَسمل�         ....َوَسمل�
ليس يف قليب من املسح يشء، فيه ٔاربعون حديثًا عن ليس يف قليب من املسح يشء، فيه ٔاربعون حديثًا عن ليس يف قليب من املسح يشء، فيه ٔاربعون حديثًا عن ليس يف قليب من املسح يشء، فيه ٔاربعون حديثًا عن     ::::قال إالمام ٔامحد رمحه هللاقال إالمام ٔامحد رمحه هللاقال إالمام ٔامحد رمحه هللاقال إالمام ٔامحد رمحه هللا
ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ  ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ النيب َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ النيب َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ النيب َصىل� ا��         ....ليس يف قليب ٔادىن شك يف جوازهليس يف قليب ٔادىن شك يف جوازهليس يف قليب ٔادىن شك يف جوازهليس يف قليب ٔادىن شك يف جوازه: : : : واملراد بقو+واملراد بقو+واملراد بقو+واملراد بقو+. . . . النيب َصىل� ا��

َ حدثينحدثينحدثينحدثين: : : : وقال احلسن البرصيوقال احلسن البرصيوقال احلسن البرصيوقال احلسن البرصي ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ  سـبعون من ٔاحصاب رسول هللا َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ  سـبعون من ٔاحصاب رسول هللا َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ  سـبعون من ٔاحصاب رسول هللا َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل�  سـبعون من ٔاحصاب رسول هللا َصىل� ا��
رٔايت رٔايت رٔايت رٔايت  « « « «::::حديث جرير بن عبد هللا قالحديث جرير بن عبد هللا قالحديث جرير بن عبد هللا قالحديث جرير بن عبد هللا قال: : : : ومن هذه أالحاديثومن هذه أالحاديثومن هذه أالحاديثومن هذه أالحاديث. . . . ٔانه مسح عىل اخلفنئانه مسح عىل اخلفنئانه مسح عىل اخلفنئانه مسح عىل اخلفني

َ �ل مث توضأ ومسح عىل خفيه ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ �ل مث توضأ ومسح عىل خفيهرسول هللا َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ �ل مث توضأ ومسح عىل خفيهرسول هللا َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ �ل مث توضأ ومسح عىل خفيهرسول هللا َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل� قال أالمعش عن قال أالمعش عن قال أالمعش عن قال أالمعش عن     ....»»»»رسول هللا َصىل� ا��
 يعين آية  يعين آية  يعين آية  يعين آية - - - - م جرير اكن بعد نزول املائدةم جرير اكن بعد نزول املائدةم جرير اكن بعد نزول املائدةم جرير اكن بعد نزول املائدةاكن يعجهبم هذا احلديث؛ ٔالن ٕاسالاكن يعجهبم هذا احلديث؛ ٔالن ٕاسالاكن يعجهبم هذا احلديث؛ ٔالن ٕاسالاكن يعجهبم هذا احلديث؛ ٔالن ٕاسال: : : : ٕابراهميٕابراهميٕابراهميٕابراهمي
        ....----الوضوءالوضوءالوضوءالوضوء

عىل مرشوعيته يف السفر واحلرض حلاجة عىل مرشوعيته يف السفر واحلرض حلاجة عىل مرشوعيته يف السفر واحلرض حلاجة عىل مرشوعيته يف السفر واحلرض حلاجة """"    وقد ٔامجع العلامء من ٔاهل السـنة وامجلاعةوقد ٔامجع العلامء من ٔاهل السـنة وامجلاعةوقد ٔامجع العلامء من ٔاهل السـنة وامجلاعةوقد ٔامجع العلامء من ٔاهل السـنة وامجلاعة
        ....ٔاو غريهأاو غريهأاو غريهأاو غريها

 hوكذ� جيوز املسح عىل اجلوارب، ويه ما يلبس عىل الرْجل من غري اجل hوكذ� جيوز املسح عىل اجلوارب، ويه ما يلبس عىل الرْجل من غري اجل hوكذ� جيوز املسح عىل اجلوارب، ويه ما يلبس عىل الرْجل من غري اجل hوكذ� جيوز املسح عىل اجلوارب، ويه ما يلبس عىل الرْجل من غري اجل
�اب؛ ٔالهنام اكخل dاب؛ ٔالهنام اكخلاكِخلَرق وحنوها، وهو ما يسمى االٓن �لرش� dاب؛ ٔالهنام اكخلاكِخلَرق وحنوها، وهو ما يسمى االٓن �لرش� dاب؛ ٔالهنام اكخلاكِخلَرق وحنوها، وهو ما يسمى االٓن �لرش� dف يف حاجة الرجل ٕالهيام، ف يف حاجة الرجل ٕالهيام، ف يف حاجة الرجل ٕالهيام، ف يف حاجة الرجل ٕالهيام، اكِخلَرق وحنوها، وهو ما يسمى االٓن �لرش

والع´ فهيام واحدة، وقد انترش لبسها أكرث من اخلف، فيجوز املسح علهيا ٕاذا اكنت والع´ فهيام واحدة، وقد انترش لبسها أكرث من اخلف، فيجوز املسح علهيا ٕاذا اكنت والع´ فهيام واحدة، وقد انترش لبسها أكرث من اخلف، فيجوز املسح علهيا ٕاذا اكنت والع´ فهيام واحدة، وقد انترش لبسها أكرث من اخلف، فيجوز املسح علهيا ٕاذا اكنت 
        ....ساترةساترةساترةساترة

        ::::الشرحالشرحالشرحالشرح
        ::::يف املسح عىل اخلفني والعاممة واجلبرية، وفيه مسائليف املسح عىل اخلفني والعاممة واجلبرية، وفيه مسائليف املسح عىل اخلفني والعاممة واجلبرية، وفيه مسائليف املسح عىل اخلفني والعاممة واجلبرية، وفيه مسائل: : : : الباب السادسالباب السادسالباب السادسالباب السادس((((

 dاخلُف dاخلُف dاخلُف dوحنوه، ومجعـه::::اخلُف hوحنوه، ومجعـه هو ما يلبس عىل الّرِْجِل من ج hوحنوه، ومجعـه هو ما يلبس عىل الّرِْجِل من ج hوحنوه، ومجعـه هو ما يلبس عىل الّرِْجِل من ج hويلحـق �خلفـنيويلحـق �خلفـنيويلحـق �خلفـنيويلحـق �خلفـني. . . . ِخفـافِخفـافِخفـافِخفـاف: : : :  هو ما يلبس عىل الّرِْجِل من ج    
 طبعا هذه مساVٔ متـس ٕالهيـا احلاجـة،  طبعا هذه مساVٔ متـس ٕالهيـا احلاجـة،  طبعا هذه مساVٔ متـس ٕالهيـا احلاجـة،  طبعا هذه مساVٔ متـس ٕالهيـا احلاجـة، ))))لك ما يلبس عىل الرجلني من صوف وحنوهلك ما يلبس عىل الرجلني من صوف وحنوهلك ما يلبس عىل الرجلني من صوف وحنوهلك ما يلبس عىل الرجلني من صوف وحنوه



  :من كتاب الفقه امليسر يف ضوء الكتاب والسنة للمرحلة التمهيدية الثامن تفريغ الدرس 
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        . . . . السـ¹ يف فصل الشـتاءالسـ¹ يف فصل الشـتاءالسـ¹ يف فصل الشـتاءالسـ¹ يف فصل الشـتاء

املـسح عـىل اخلفـني جـائز �تفـاق املـسح عـىل اخلفـني جـائز �تفـاق املـسح عـىل اخلفـني جـائز �تفـاق املـسح عـىل اخلفـني جـائز �تفـاق : : : :  حمك املسح عىل اخلفني ودلـيt حمك املسح عىل اخلفني ودلـيt حمك املسح عىل اخلفني ودلـيt حمك املسح عىل اخلفني ودلـيt::::املساVٔ أالوىلاملساVٔ أالوىلاملساVٔ أالوىلاملساVٔ أالوىل((((
 قال جائز �تفاق ٔاهـل الـسـنة وامجلاعـة، خلـالف بيـهنم وبـني  قال جائز �تفاق ٔاهـل الـسـنة وامجلاعـة، خلـالف بيـهنم وبـني  قال جائز �تفاق ٔاهـل الـسـنة وامجلاعـة، خلـالف بيـهنم وبـني  قال جائز �تفاق ٔاهـل الـسـنة وامجلاعـة، خلـالف بيـهنم وبـني ))))ٔاهل السـنة وامجلاعةٔاهل السـنة وامجلاعةٔاهل السـنة وامجلاعةٔاهل السـنة وامجلاعة

خلفـني، وخالفهـم خلفـني، وخالفهـم خلفـني، وخالفهـم خلفـني، وخالفهـم سح عىل اخلفني، فٕان الشـيعة ال جتزي املسح عـىل اسح عىل اخلفني، فٕان الشـيعة ال جتزي املسح عـىل اسح عىل اخلفني، فٕان الشـيعة ال جتزي املسح عـىل اسح عىل اخلفني، فٕان الشـيعة ال جتزي املسح عـىل االشـيعة يف امل الشـيعة يف امل الشـيعة يف امل الشـيعة يف امل 
يف هذا الباب، Âٔصول Áعتقاد وبعض أالحاكم الرشعية اليت يه يف هذا الباب، Âٔصول Áعتقاد وبعض أالحاكم الرشعية اليت يه يف هذا الباب، Âٔصول Áعتقاد وبعض أالحاكم الرشعية اليت يه يف هذا الباب، Âٔصول Áعتقاد وبعض أالحاكم الرشعية اليت يه معنا ليس معتربا،معنا ليس معتربا،معنا ليس معتربا،معنا ليس معتربا،

        ....عندمه دينعندمه دينعندمه دينعندمه دين

. . . .  ختفيفًا منه عىل عباده ودفعًا للحرج واملشقة عهنم ختفيفًا منه عىل عباده ودفعًا للحرج واملشقة عهنم ختفيفًا منه عىل عباده ودفعًا للحرج واملشقة عهنم ختفيفًا منه عىل عباده ودفعًا للحرج واملشقة عهنم----عز وجلعز وجلعز وجلعز وجل----وهو رخصة من هللا وهو رخصة من هللا وهو رخصة من هللا وهو رخصة من هللا ((((
        ....وقد دل عىل جوازه السـنة وإالجامعوقد دل عىل جوازه السـنة وإالجامعوقد دل عىل جوازه السـنة وإالجامعوقد دل عىل جوازه السـنة وإالجامع

ُ عَلَْيـِه ---- فقد تواترت أالحاديث الصحيحة عىل ثبوته عن النيب  فقد تواترت أالحاديث الصحيحة عىل ثبوته عن النيب  فقد تواترت أالحاديث الصحيحة عىل ثبوته عن النيب  فقد تواترت أالحاديث الصحيحة عىل ثبوته عن النيب ::::ا السـنةا السـنةا السـنةا السـنةٔامٔامٔامٔام ُ عَلَْيـِه َصـىل� ا�� ُ عَلَْيـِه َصـىل� ا�� ُ عَلَْيـِه َصـىل� ا�� َصـىل� ا��
 يه ما يرويه الكرثة عن  يه ما يرويه الكرثة عن  يه ما يرويه الكرثة عن  يه ما يرويه الكرثة عن : : : : السـنة املتواترةالسـنة املتواترةالسـنة املتواترةالسـنة املتواترة    )))) من فعt ؤامره بذ� وترخيصه فيه من فعt ؤامره بذ� وترخيصه فيه من فعt ؤامره بذ� وترخيصه فيه من فعt ؤامره بذ� وترخيصه فيه----َوَسمل�َ َوَسمل�َ َوَسمل�َ َوَسمل�َ 

الكرثة يف لك طبقة من طبقات السـند حبيث حتيل العادة تـواطهئم عـىل الكـذب، الكرثة يف لك طبقة من طبقات السـند حبيث حتيل العادة تـواطهئم عـىل الكـذب، الكرثة يف لك طبقة من طبقات السـند حبيث حتيل العادة تـواطهئم عـىل الكـذب، الكرثة يف لك طبقة من طبقات السـند حبيث حتيل العادة تـواطهئم عـىل الكـذب، 
        . . . . ة يرونه عن الكرثةة يرونه عن الكرثةة يرونه عن الكرثةة يرونه عن الكرثة الكرث  الكرث  الكرث  الكرث ؟؟؟؟    اااا مسي متواتر  مسي متواتر  مسي متواتر  مسي متواتر ملاذاملاذاملاذاملاذا

ومن املمكن ٔان يكونوا يف ٔاماكن متفرقة، فال ميكن ٔان يتفقـوا عـىل الكـذب، حتيـل ومن املمكن ٔان يكونوا يف ٔاماكن متفرقة، فال ميكن ٔان يتفقـوا عـىل الكـذب، حتيـل ومن املمكن ٔان يكونوا يف ٔاماكن متفرقة، فال ميكن ٔان يتفقـوا عـىل الكـذب، حتيـل ومن املمكن ٔان يكونوا يف ٔاماكن متفرقة، فال ميكن ٔان يتفقـوا عـىل الكـذب، حتيـل 
العادة تواطهئم عىل الكذب، وطبعا مساVٔ السـند هذه مـساVٔ يف منهتــى اخلطـورة العادة تواطهئم عىل الكذب، وطبعا مساVٔ السـند هذه مـساVٔ يف منهتــى اخلطـورة العادة تواطهئم عىل الكذب، وطبعا مساVٔ السـند هذه مـساVٔ يف منهتــى اخلطـورة العادة تواطهئم عىل الكذب، وطبعا مساVٔ السـند هذه مـساVٔ يف منهتــى اخلطـورة 

ننا نعظم الرجال، وحنن ال نعظم الرجال، ننا نعظم الرجال، وحنن ال نعظم الرجال، ننا نعظم الرجال، وحنن ال نعظم الرجال، ننا نعظم الرجال، وحنن ال نعظم الرجال، أ أ أ أ وÑمة جًدا، ٔالن بعض ٔاهل البدع يقولوا وÑمة جًدا، ٔالن بعض ٔاهل البدع يقولوا وÑمة جًدا، ٔالن بعض ٔاهل البدع يقولوا وÑمة جًدا، ٔالن بعض ٔاهل البدع يقولوا 
----لوحيني الكتاب والسـنة، ولكـن ال نـهتم الرجـال يف ديـن هللا لوحيني الكتاب والسـنة، ولكـن ال نـهتم الرجـال يف ديـن هللا لوحيني الكتاب والسـنة، ولكـن ال نـهتم الرجـال يف ديـن هللا لوحيني الكتاب والسـنة، ولكـن ال نـهتم الرجـال يف ديـن هللا حنن نعظم نصوص احنن نعظم نصوص احنن نعظم نصوص احنن نعظم نصوص ا

 يف لك طبقة من طبقات  يف لك طبقة من طبقات  يف لك طبقة من طبقات  يف لك طبقة من طبقات ���� فكون فيه كرثة تروي حديثا عن النيب  فكون فيه كرثة تروي حديثا عن النيب  فكون فيه كرثة تروي حديثا عن النيب  فكون فيه كرثة تروي حديثا عن النيب ----تبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىل
السـنة فهذا يعطي للحديث قوة، حبيث حتيل العادة تواطهئم عىل الكـذب، يكونـوا السـنة فهذا يعطي للحديث قوة، حبيث حتيل العادة تواطهئم عىل الكـذب، يكونـوا السـنة فهذا يعطي للحديث قوة، حبيث حتيل العادة تواطهئم عىل الكـذب، يكونـوا السـنة فهذا يعطي للحديث قوة، حبيث حتيل العادة تواطهئم عىل الكـذب، يكونـوا 

        ....طبعا ثقات يف لك طبقة من طبقات السـندطبعا ثقات يف لك طبقة من طبقات السـندطبعا ثقات يف لك طبقة من طبقات السـندطبعا ثقات يف لك طبقة من طبقات السـند

ردت لنا عن طريق التواتر، يعين مج´ مـن أالحاديـث ردت لنا عن طريق التواتر، يعين مج´ مـن أالحاديـث ردت لنا عن طريق التواتر، يعين مج´ مـن أالحاديـث ردت لنا عن طريق التواتر، يعين مج´ مـن أالحاديـث فسـنة املسح عىل اخلفني و فسـنة املسح عىل اخلفني و فسـنة املسح عىل اخلفني و فسـنة املسح عىل اخلفني و 
        . . . . اليت رواها الكرثة عن الكرثةاليت رواها الكرثة عن الكرثةاليت رواها الكرثة عن الكرثةاليت رواها الكرثة عن الكرثة



  :من كتاب الفقه امليسر يف ضوء الكتاب والسنة للمرحلة التمهيدية الثامن تفريغ الدرس 

 

 معهد  شيخ اإلسالم العلمي

ليس يف قليب من املسح يشء، فيه ٔاربعون حديثًا عن ليس يف قليب من املسح يشء، فيه ٔاربعون حديثًا عن ليس يف قليب من املسح يشء، فيه ٔاربعون حديثًا عن ليس يف قليب من املسح يشء، فيه ٔاربعون حديثًا عن : : : : قال إالمام ٔامحد رمحه هللاقال إالمام ٔامحد رمحه هللاقال إالمام ٔامحد رمحه هللاقال إالمام ٔامحد رمحه هللا((((
ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ ----النيب النيب النيب النيب  ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ َصىل� ا�� ليس يف قليب ٔادىن شـك يف جـوازه ٔاي ليس يف قليب ٔادىن شـك يف جـوازه ٔاي ليس يف قليب ٔادىن شـك يف جـوازه ٔاي ليس يف قليب ٔادىن شـك يف جـوازه ٔاي : : : :  واملراد بقو+ واملراد بقو+ واملراد بقو+ واملراد بقو+----َصىل� ا��

        . . . .  لثبوته �حلديث املتواتر لثبوته �حلديث املتواتر لثبوته �حلديث املتواتر لثبوته �حلديث املتواتراملسح عىل اخلفنياملسح عىل اخلفنياملسح عىل اخلفنياملسح عىل اخلفني

ُ عَلَْيـِه ---- حدثين ســبعون مـن ٔاحصـاب رسـول هللا  حدثين ســبعون مـن ٔاحصـاب رسـول هللا  حدثين ســبعون مـن ٔاحصـاب رسـول هللا  حدثين ســبعون مـن ٔاحصـاب رسـول هللا ::::وقال احلسن البرصيوقال احلسن البرصيوقال احلسن البرصيوقال احلسن البرصي ُ عَلَْيـِه َصـىل� ا�� ُ عَلَْيـِه َصـىل� ا�� ُ عَلَْيـِه َصـىل� ا�� َصـىل� ا��
 يعـين رٔاي هـذه الفعـ´ ورٔاى هـذه الـسـنة ســبعون  يعـين رٔاي هـذه الفعـ´ ورٔاى هـذه الـسـنة ســبعون  يعـين رٔاي هـذه الفعـ´ ورٔاى هـذه الـسـنة ســبعون  يعـين رٔاي هـذه الفعـ´ ورٔاى هـذه الـسـنة ســبعون )))) ٔانه مسح عىل اخلفـني ٔانه مسح عىل اخلفـني ٔانه مسح عىل اخلفـني ٔانه مسح عىل اخلفـني----َوَسمل�َ َوَسمل�َ َوَسمل�َ َوَسمل�َ 

 ٔاكرث مـن الـسـبعني  ٔاكرث مـن الـسـبعني  ٔاكرث مـن الـسـبعني  ٔاكرث مـن الـسـبعني رآهرآهرآهرآه ورووها ومن املمكن ٔان يكون  ورووها ومن املمكن ٔان يكون  ورووها ومن املمكن ٔان يكون  ورووها ومن املمكن ٔان يكون ����حصابيا من حصابة النيب حصابيا من حصابة النيب حصابيا من حصابة النيب حصابيا من حصابة النيب 
رووا هذه السـنة سـبعون وهـذا يعطـي لهـذه القـضية ٔاو لهـذه املـساVٔ رووا هذه السـنة سـبعون وهـذا يعطـي لهـذه القـضية ٔاو لهـذه املـساVٔ رووا هذه السـنة سـبعون وهـذا يعطـي لهـذه القـضية ٔاو لهـذه املـساVٔ رووا هذه السـنة سـبعون وهـذا يعطـي لهـذه القـضية ٔاو لهـذه املـساVٔ ولكن اÖين ولكن اÖين ولكن اÖين ولكن اÖين 

        . . . . ----تبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىل----قوهتا يف دين هللا قوهتا يف دين هللا قوهتا يف دين هللا قوهتا يف دين هللا 

 َصـىل�  َصـىل�  َصـىل�  َصـىل� ----رٔايت رسول هللا رٔايت رسول هللا رٔايت رسول هللا رٔايت رسول هللا ««««: : : : حديث جرير بن عبد هللا قالحديث جرير بن عبد هللا قالحديث جرير بن عبد هللا قالحديث جرير بن عبد هللا قال: : : : ومن هذه أالحاديثومن هذه أالحاديثومن هذه أالحاديثومن هذه أالحاديث((((
 َ ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل� اكن اكن اكن اكن : : : : قال أالمعـش عـن ٕابـراهميقال أالمعـش عـن ٕابـراهميقال أالمعـش عـن ٕابـراهميقال أالمعـش عـن ٕابـراهمي. . . . »»»» �ل مث توضأ ومسح عىل خفيه �ل مث توضأ ومسح عىل خفيه �ل مث توضأ ومسح عىل خفيه �ل مث توضأ ومسح عىل خفيه----ا��

 �ل مث توضأ ومسح عىل  �ل مث توضأ ومسح عىل  �ل مث توضأ ومسح عىل  �ل مث توضأ ومسح عىل ����رٔايت النيب رٔايت النيب رٔايت النيب رٔايت النيب «««« ٔاي حديث جرير  ٔاي حديث جرير  ٔاي حديث جرير  ٔاي حديث جرير ))))هذا احلديثهذا احلديثهذا احلديثهذا احلديثيعجهبم يعجهبم يعجهبم يعجهبم 
        ....»»»»خفيهخفيهخفيهخفيه

 آية الوضوء يف املائدة  آية الوضوء يف املائدة  آية الوضوء يف املائدة  آية الوضوء يف املائدة ))))----يعين آية الوضوءيعين آية الوضوءيعين آية الوضوءيعين آية الوضوء----ٔالن ٕاسالم جرير اكن بعد نزول املائدة ٔالن ٕاسالم جرير اكن بعد نزول املائدة ٔالن ٕاسالم جرير اكن بعد نزول املائدة ٔالن ٕاسالم جرير اكن بعد نزول املائدة ((((
َىل ﴿﴿﴿﴿: : : : يهيهيهيه

Ø
ــِديَُمكْ ا يْ Ùــوَهُمكْ َوا ــِسلُوا ُوُج َالِة فَاْغ ــص� َىل ال

Ø
ــُمتْ ا َذا قُْم Ø

ــوا ا ــَن آَمنُ ي ِ �Öــا ا َ dهيÙا Üَ  َىل
Ø
ــِديَُمكْ ا يْ Ùــوَهُمكْ َوا ــِسلُوا ُوُج َالِة فَاْغ ــص� َىل ال

Ø
ــُمتْ ا َذا قُْم Ø

ــوا ا ــَن آَمنُ ي ِ �Öــا ا َ dهيÙا Üَ  َىل
Ø
ــِديَُمكْ ا يْ Ùــوَهُمكْ َوا ــِسلُوا ُوُج َالِة فَاْغ ــص� َىل ال

Ø
ــُمتْ ا َذا قُْم Ø

ــوا ا ــَن آَمنُ ي ِ �Öــا ا َ dهيÙا Üَ  َىل
Ø
ــِديَُمكْ ا يْ Ùــوَهُمكْ َوا ــِسلُوا ُوُج َالِة فَاْغ ــص� َىل ال

Ø
ــُمتْ ا َذا قُْم Ø

ــوا ا ــَن آَمنُ ي ِ �Öــا ا َ dهيÙا Üَ     
َىل اْلَكْعَبْنيِ 

Ø
َىل اْلَكْعَبْنيِ الَْمَراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُمكْ َواÙْرُجلَُمكْ ا
Ø
َىل اْلَكْعَبْنيِ الَْمَراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُمكْ َواÙْرُجلَُمكْ ا
Ø
َىل اْلَكْعَبْنيِ الَْمَراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُمكْ َواÙْرُجلَُمكْ ا
Ø
، االٓية تـنص عـىل ، االٓية تـنص عـىل ، االٓية تـنص عـىل ، االٓية تـنص عـىل ]]]]٦٦٦٦: : : : املائدةاملائدةاملائدةاملائدة[[[[ ﴾  ﴾  ﴾  ﴾ الَْمَراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُمكْ َواÙْرُجلَُمكْ ا

وجوب غسل الرجلني، فهنا ٕاسالم جرير اكن متأخر يعين اكن بعد نزول آية املائدة وجوب غسل الرجلني، فهنا ٕاسالم جرير اكن متأخر يعين اكن بعد نزول آية املائدة وجوب غسل الرجلني، فهنا ٕاسالم جرير اكن متأخر يعين اكن بعد نزول آية املائدة وجوب غسل الرجلني، فهنا ٕاسالم جرير اكن متأخر يعين اكن بعد نزول آية املائدة 

 ويقول ٔانه مسح عـىل اخلفـني معـىن ذ� ٔان املـسح  ويقول ٔانه مسح عـىل اخلفـني معـىن ذ� ٔان املـسح  ويقول ٔانه مسح عـىل اخلفـني معـىن ذ� ٔان املـسح  ويقول ٔانه مسح عـىل اخلفـني معـىن ذ� ٔان املـسح ����فكونه يصف وضوء النيب فكونه يصف وضوء النيب فكونه يصف وضوء النيب فكونه يصف وضوء النيب 
        . . . .  سـنة يف الوضوء ٕاذا اكن يلبس اخلفني ويغين املسح عن غسل الرجلني سـنة يف الوضوء ٕاذا اكن يلبس اخلفني ويغين املسح عن غسل الرجلني سـنة يف الوضوء ٕاذا اكن يلبس اخلفني ويغين املسح عن غسل الرجلني سـنة يف الوضوء ٕاذا اكن يلبس اخلفني ويغين املسح عن غسل الرجلنيعىل اخلفنيعىل اخلفنيعىل اخلفنيعىل اخلفني

وقد ٔامجع العلامء من ٔاهل السـنة وامجلاعة عىل مرشوعيته يف السفر واحلرض حلاجة وقد ٔامجع العلامء من ٔاهل السـنة وامجلاعة عىل مرشوعيته يف السفر واحلرض حلاجة وقد ٔامجع العلامء من ٔاهل السـنة وامجلاعة عىل مرشوعيته يف السفر واحلرض حلاجة وقد ٔامجع العلامء من ٔاهل السـنة وامجلاعة عىل مرشوعيته يف السفر واحلرض حلاجة ((((
 فيه ٕاجامع من العلامء ٔاهل الـسـنة وامجلاعـة عـىل مـرشوعية املـسح عـىل  فيه ٕاجامع من العلامء ٔاهل الـسـنة وامجلاعـة عـىل مـرشوعية املـسح عـىل  فيه ٕاجامع من العلامء ٔاهل الـسـنة وامجلاعـة عـىل مـرشوعية املـسح عـىل  فيه ٕاجامع من العلامء ٔاهل الـسـنة وامجلاعـة عـىل مـرشوعية املـسح عـىل ))))ٔاو غريهأاو غريهأاو غريهأاو غريها

رة حلاجة ٔاو رضورة ٔاو لغريها، رة حلاجة ٔاو رضورة ٔاو لغريها، رة حلاجة ٔاو رضورة ٔاو لغريها، رة حلاجة ٔاو رضورة ٔاو لغريها، اخلفني سواء يف السفر ٔاو للحرض، سواء اكن لرضواخلفني سواء يف السفر ٔاو للحرض، سواء اكن لرضواخلفني سواء يف السفر ٔاو للحرض، سواء اكن لرضواخلفني سواء يف السفر ٔاو للحرض، سواء اكن لرضو
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         املسح عىل اخلفني من غري حاجة؟ املسح عىل اخلفني من غري حاجة؟ املسح عىل اخلفني من غري حاجة؟ املسح عىل اخلفني من غري حاجة؟هل جيوزهل جيوزهل جيوزهل جيوز

 جيوز املسح علهيام لغري حاجة ٔاو بغري عذر ٔاو  جيوز املسح علهيام لغري حاجة ٔاو بغري عذر ٔاو  جيوز املسح علهيام لغري حاجة ٔاو بغري عذر ٔاو  جيوز املسح علهيام لغري حاجة ٔاو بغري عذر ٔاو ----ٕان شاء هللإان شاء هللإان شاء هللإان شاء هللا---- �لرشوط اليت سـتأيت  �لرشوط اليت سـتأيت  �لرشوط اليت سـتأيت  �لرشوط اليت سـتأيت 
        . . . . لغري رضورةلغري رضورةلغري رضورةلغري رضورة

VٔمساVٔمساVٔمساVٔليل غسل الرجلني غسل الرجلني غسل الرجلني غسل الرجلنئافضل ٔامٔافضل ٔامٔافضل ٔامٔافضل ٔامهل املسح عىل اخلفني هل املسح عىل اخلفني هل املسح عىل اخلفني هل املسح عىل اخلفني : : : : مساçليل مع اçليل مع اçليل مع اç؟ ؟ ؟ ؟  مع ا        

        ::::خالف بني العلامءخالف بني العلامءخالف بني العلامءخالف بني العلامء

    ذهب ٕاىل ٔان املسح عىل اخلفني ٔافضل مـن غـسل الـرجلني ذهب ٕاىل ٔان املسح عىل اخلفني ٔافضل مـن غـسل الـرجلني ذهب ٕاىل ٔان املسح عىل اخلفني ٔافضل مـن غـسل الـرجلني ذهب ٕاىل ٔان املسح عىل اخلفني ٔافضل مـن غـسل الـرجلني مهنم من مهنم من مهنم من مهنم من ::::القول أالولالقول أالولالقول أالولالقول أالول    

» » » » ٕان هللا حيب ٔان تؤىت رخصه كـام حيـب ٔان تـؤىت عزامئـهٕان هللا حيب ٔان تؤىت رخصه كـام حيـب ٔان تـؤىت عزامئـهٕان هللا حيب ٔان تؤىت رخصه كـام حيـب ٔان تـؤىت عزامئـهٕان هللا حيب ٔان تؤىت رخصه كـام حيـب ٔان تـؤىت عزامئـه««««: : : : ����لقول النيب لقول النيب لقول النيب لقول النيب ::::دليلهمدليلهمدليلهمدليلهم

    ���� حيث رواه الكرثة الاكثرة ٔاهنم رٔاوا رسول هللا  حيث رواه الكرثة الاكثرة ٔاهنم رٔاوا رسول هللا  حيث رواه الكرثة الاكثرة ٔاهنم رٔاوا رسول هللا  حيث رواه الكرثة الاكثرة ٔاهنم رٔاوا رسول هللا ����وقالوا لثبوت ذ� عن النيب وقالوا لثبوت ذ� عن النيب وقالوا لثبوت ذ� عن النيب وقالوا لثبوت ذ� عن النيب 
        . . . . ميسح عىل اخلفني يف الوضوء كام ذكرتميسح عىل اخلفني يف الوضوء كام ذكرتميسح عىل اخلفني يف الوضوء كام ذكرتميسح عىل اخلفني يف الوضوء كام ذكرت

قول النيب قول النيب قول النيب قول النيب ----١١١١    ::::دليلهمدليلهمدليلهمدليلهملني ٔافضل من املسح عىل اخلفني،لني ٔافضل من املسح عىل اخلفني،لني ٔافضل من املسح عىل اخلفني،لني ٔافضل من املسح عىل اخلفني، ٔان غسل الرج ٔان غسل الرج ٔان غسل الرج ٔان غسل الرج::::القول الثاينالقول الثاينالقول الثاينالقول الثاين

» » » » ٕاذا توضأ العبد فغسل رجليه خرجت اخلطاÜ مع املاء ٔاو مع آخر قطر املاءٕاذا توضأ العبد فغسل رجليه خرجت اخلطاÜ مع املاء ٔاو مع آخر قطر املاءٕاذا توضأ العبد فغسل رجليه خرجت اخلطاÜ مع املاء ٔاو مع آخر قطر املاءٕاذا توضأ العبد فغسل رجليه خرجت اخلطاÜ مع املاء ٔاو مع آخر قطر املاء««««: : : : ����
Üمل يقل وٕان مسح عىل اخلفني سـتخرج ٔايضا اخلطاÜمل يقل وٕان مسح عىل اخلفني سـتخرج ٔايضا اخلطاÜمل يقل وٕان مسح عىل اخلفني سـتخرج ٔايضا اخلطاÜمل يقل وٕان مسح عىل اخلفني سـتخرج ٔايضا اخلطا....        

َىل اْلَكْعَبْنيِ واسـتدلوا طبعا بعموم االٓية ﴿واسـتدلوا طبعا بعموم االٓية ﴿واسـتدلوا طبعا بعموم االٓية ﴿واسـتدلوا طبعا بعموم االٓية ﴿----٢٢٢٢
Ø
َىل اْلَكْعَبْنيِ  َواÙْرُجلَُمكْ ا
Ø
َىل اْلَكْعَبْنيِ  َواÙْرُجلَُمكْ ا
Ø
َىل اْلَكْعَبْنيِ  َواÙْرُجلَُمكْ ا
Ø
    ----ىلىلىلىلتبارك وتعاتبارك وتعاتبارك وتعاتبارك وتعا---- ﴾ فذكر هللا  ﴾ فذكر هللا  ﴾ فذكر هللا  ﴾ فذكر هللا  َواÙْرُجلَُمكْ ا

        . . . . ومل يذكر املسحومل يذكر املسحومل يذكر املسحومل يذكر املسح

 مل يتلكف خالف احلـال ٔاو احلـاV الـيت  مل يتلكف خالف احلـال ٔاو احلـاV الـيت  مل يتلكف خالف احلـال ٔاو احلـاV الـيت  مل يتلكف خالف احلـال ٔاو احلـاV الـيت ���� النيب  النيب  النيب  النيب ٔانٔانٔانٔان: : : : شـيخ إالسالم ابن تمييةشـيخ إالسالم ابن تمييةشـيخ إالسالم ابن تمييةشـيخ إالسالم ابن تمييةقال قال قال قال 
علهيا قدمه، فٕان اكن يلبس اخلفني مسح علهيام، وٕان مل يكـن يلـبس اخلفـني غـسل علهيا قدمه، فٕان اكن يلبس اخلفني مسح علهيام، وٕان مل يكـن يلـبس اخلفـني غـسل علهيا قدمه، فٕان اكن يلبس اخلفني مسح علهيام، وٕان مل يكـن يلـبس اخلفـني غـسل علهيا قدمه، فٕان اكن يلبس اخلفني مسح علهيام، وٕان مل يكـن يلـبس اخلفـني غـسل 
رجt، فأنت ال تتلكـف احلـاV الـيت علهيـا قدمـه، وطبعـا املـسح عـىل اخلفـني يـأيت رجt، فأنت ال تتلكـف احلـاV الـيت علهيـا قدمـه، وطبعـا املـسح عـىل اخلفـني يـأيت رجt، فأنت ال تتلكـف احلـاV الـيت علهيـا قدمـه، وطبعـا املـسح عـىل اخلفـني يـأيت رجt، فأنت ال تتلكـف احلـاV الـيت علهيـا قدمـه، وطبعـا املـسح عـىل اخلفـني يـأيت 

        . . . . ----ٕان شاء هللإان شاء هللإان شاء هللإان شاء هللا----بطها ٔاهل العمل بطها ٔاهل العمل بطها ٔاهل العمل بطها ٔاهل العمل برشوط اليت سـتأيت، ض برشوط اليت سـتأيت، ض برشوط اليت سـتأيت، ض برشوط اليت سـتأيت، ض 

)))) hوكذ� جيوز املسح عىل اجلـوارب، ويه مـا يلـبس عـىل الرْجـل مـن غـري اجلـ hوكذ� جيوز املسح عىل اجلـوارب، ويه مـا يلـبس عـىل الرْجـل مـن غـري اجلـ hوكذ� جيوز املسح عىل اجلـوارب، ويه مـا يلـبس عـىل الرْجـل مـن غـري اجلـ hوكذ� جيوز املسح عىل اجلـوارب، ويه مـا يلـبس عـىل الرْجـل مـن غـري اجلـ
اب؛ ٔالهنام اكخلف يف حاجة الرجل ٕالـهيام،     اكِخلَرق وحنوهااكِخلَرق وحنوهااكِخلَرق وحنوهااكِخلَرق وحنوها � dاب؛ ٔالهنام اكخلف يف حاجة الرجل ٕالـهيام، وهو ما يسمى االٓن �لرش � dاب؛ ٔالهنام اكخلف يف حاجة الرجل ٕالـهيام، وهو ما يسمى االٓن �لرش � dاب؛ ٔالهنام اكخلف يف حاجة الرجل ٕالـهيام، وهو ما يسمى االٓن �لرش � dوهو ما يسمى االٓن �لرش
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    والع´ فهيام واحدة، وقد انترش لبسها ٔاكرث من اخلُف، فيجوز املسح علهيا ٕاذا اكنتوالع´ فهيام واحدة، وقد انترش لبسها ٔاكرث من اخلُف، فيجوز املسح علهيا ٕاذا اكنتوالع´ فهيام واحدة، وقد انترش لبسها ٔاكرث من اخلُف، فيجوز املسح علهيا ٕاذا اكنتوالع´ فهيام واحدة، وقد انترش لبسها ٔاكرث من اخلُف، فيجوز املسح علهيا ٕاذا اكنت
        . . . .  فهيام رشوط املسح عىل اخلفني فهيام رشوط املسح عىل اخلفني فهيام رشوط املسح عىل اخلفني فهيام رشوط املسح عىل اخلفنيتتتتفر فر فر فر ااااتو تو تو تو  ٔاي جيوز املسح عىل اجلوربني ٕاذا  ٔاي جيوز املسح عىل اجلوربني ٕاذا  ٔاي جيوز املسح عىل اجلوربني ٕاذا  ٔاي جيوز املسح عىل اجلوربني ٕاذا ))))ساترةساترةساترةساترة

        . . . . ���� قال �ملسح عىل اجلوربني تسعة من ٔاحصاب النيب  قال �ملسح عىل اجلوربني تسعة من ٔاحصاب النيب  قال �ملسح عىل اجلوربني تسعة من ٔاحصاب النيب  قال �ملسح عىل اجلوربني تسعة من ٔاحصاب النيب ::::إالمام ابن املنذر قالإالمام ابن املنذر قالإالمام ابن املنذر قالإالمام ابن املنذر قال

        ....هل جيوز املسح عىل اجلوربني ٔام ال؟هل جيوز املسح عىل اجلوربني ٔام ال؟هل جيوز املسح عىل اجلوربني ٔام ال؟هل جيوز املسح عىل اجلوربني ٔام ال؟

 جيـوز املـسح عـىل اجلـوربني ٕاذا  جيـوز املـسح عـىل اجلـوربني ٕاذا  جيـوز املـسح عـىل اجلـوربني ٕاذا  جيـوز املـسح عـىل اجلـوربني ٕاذا ::::الســ¹ مـن املعـارصينالســ¹ مـن املعـارصينالســ¹ مـن املعـارصينالســ¹ مـن املعـارصين    رحج كثري من ٔاهـل العـملرحج كثري من ٔاهـل العـملرحج كثري من ٔاهـل العـملرحج كثري من ٔاهـل العـمل
        . . . . رت فهيام رشوط املسح عىل اخلفنيرت فهيام رشوط املسح عىل اخلفنيرت فهيام رشوط املسح عىل اخلفنيرت فهيام رشوط املسح عىل اخلفنيتوفتوفتوفتوف

 عىل ٔانه ال جيوز املسح عىل اجلوربني ٔالن  عىل ٔانه ال جيوز املسح عىل اجلوربني ٔالن  عىل ٔانه ال جيوز املسح عىل اجلوربني ٔالن  عىل ٔانه ال جيوز املسح عىل اجلوربني ٔالن : : : : وذهب البعض وهذا ٔاكرث علامء املذاهبوذهب البعض وهذا ٔاكرث علامء املذاهبوذهب البعض وهذا ٔاكرث علامء املذاهبوذهب البعض وهذا ٔاكرث علامء املذاهب
اجلورب خيالف اخلف يف مج´ ٔاشـياء ذكروا مهنا ٔانه ال ميكن امليش به عرفًا خبالف اجلورب خيالف اخلف يف مج´ ٔاشـياء ذكروا مهنا ٔانه ال ميكن امليش به عرفًا خبالف اجلورب خيالف اخلف يف مج´ ٔاشـياء ذكروا مهنا ٔانه ال ميكن امليش به عرفًا خبالف اجلورب خيالف اخلف يف مج´ ٔاشـياء ذكروا مهنا ٔانه ال ميكن امليش به عرفًا خبالف 

        . . . . اخلفاخلفاخلفاخلف

سح سح سح سح  مـ  مـ  مـ  مـ ����بعض ٔاهل العمل ذكر ٔان النيب بعض ٔاهل العمل ذكر ٔان النيب بعض ٔاهل العمل ذكر ٔان النيب بعض ٔاهل العمل ذكر ٔان النيب  هذا الýم حيتاج ٕاىل دليل، هذا الýم حيتاج ٕاىل دليل، هذا الýم حيتاج ٕاىل دليل، هذا الýم حيتاج ٕاىل دليل،:::: الشارح الشارح الشارح الشارح
        . . . . ق هو اجلوربق هو اجلوربق هو اجلوربق هو اجلوربو و و و ممممر ر ر ر ، واجلُ ، واجلُ ، واجلُ ، واجلُ رموقنيرموقنيرموقنيرموقنيعىل اخلفني وعىل اجلُ عىل اخلفني وعىل اجلُ عىل اخلفني وعىل اجلُ عىل اخلفني وعىل اجلُ 

وعىل لك ٕاذا قسـنا اجلورب عىل اخلف نقول ٔانه يأخـذ نفـس ٔاحاكمـه، وهـذا هـو وعىل لك ٕاذا قسـنا اجلورب عىل اخلف نقول ٔانه يأخـذ نفـس ٔاحاكمـه، وهـذا هـو وعىل لك ٕاذا قسـنا اجلورب عىل اخلف نقول ٔانه يأخـذ نفـس ٔاحاكمـه، وهـذا هـو وعىل لك ٕاذا قسـنا اجلورب عىل اخلف نقول ٔانه يأخـذ نفـس ٔاحاكمـه، وهـذا هـو 
        . . . . الراحج، اجلورب يأخذ نفس ٔاحاكم اخلف يف املسح عليه وهللا ٔاعملالراحج، اجلورب يأخذ نفس ٔاحاكم اخلف يف املسح عليه وهللا ٔاعملالراحج، اجلورب يأخذ نفس ٔاحاكم اخلف يف املسح عليه وهللا ٔاعملالراحج، اجلورب يأخذ نفس ٔاحاكم اخلف يف املسح عليه وهللا ٔاعمل

        ::::رشوط املسح عىل اخلفني، وما يقوم مقاÑامرشوط املسح عىل اخلفني، وما يقوم مقاÑامرشوط املسح عىل اخلفني، وما يقوم مقاÑامرشوط املسح عىل اخلفني، وما يقوم مقاÑام: : : : املساVٔ الثانيةاملساVٔ الثانيةاملساVٔ الثانيةاملساVٔ الثانية....

        :::: املنت املنت املنت املنت

        ::::وهذه الرشوط يهوهذه الرشوط يهوهذه الرشوط يهوهذه الرشوط يه
َ يف : : : : ملا روى املغرية قالملا روى املغرية قالملا روى املغرية قالملا روى املغرية قال: : : :  لبسهام عىل طهارة لبسهام عىل طهارة لبسهام عىل طهارة لبسهام عىل طهارة----١١١١ ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ يف كنت مع النيب َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ يف كنت مع النيب َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ يف كنت مع النيب َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل� كنت مع النيب َصىل� ا��

        ....»»»»دعهام فٕاين ٔادخلهتام طاهرتني، مفسح علهيامدعهام فٕاين ٔادخلهتام طاهرتني، مفسح علهيامدعهام فٕاين ٔادخلهتام طاهرتني، مفسح علهيامدعهام فٕاين ٔادخلهتام طاهرتني، مفسح علهيام««««: : : : سفر فأهويت ٔالنزع خفيه فقالسفر فأهويت ٔالنزع خفيه فقالسفر فأهويت ٔالنزع خفيه فقالسفر فأهويت ٔالنزع خفيه فقال
املفرواملفرواملفرواملفروضضضض غسt من الرجل، فلو  غسt من الرجل، فلو  غسt من الرجل، فلو  غسt من الرجل، فلو ظظظظهر من حمل هر من حمل هر من حمل هر من حمل : : : : ٔائائائاي: : : :     حملحملحملحملل الفرل الفرل الفرل الفرضضضض س س س سرترترترتهامهامهامهام----٢٢٢٢



  :من كتاب الفقه امليسر يف ضوء الكتاب والسنة للمرحلة التمهيدية الثامن تفريغ الدرس 

 

 معهد  شيخ اإلسالم العلمي

        ....الفرالفرالفرالفرضضضض يشء، مل يصح املسح يشء، مل يصح املسح يشء، مل يصح املسح يشء، مل يصح املسح
فال جيوز املسح عىل املغصوب، واملفال جيوز املسح عىل املغصوب، واملفال جيوز املسح عىل املغصوب، واملفال جيوز املسح عىل املغصوب، واملرسرسرسرسوق، وال احلرير لرجل؛ ٔالن وق، وال احلرير لرجل؛ ٔالن وق، وال احلرير لرجل؛ ٔالن وق، وال احلرير لرجل؛ ٔالن     :::: ٕا�حهتام ٕا�حهتام ٕا�حهتام ٕا�حهتام----٣٣٣٣

        ....لبسه معصية، فال تستلبسه معصية، فال تستلبسه معصية، فال تستلبسه معصية، فال تستببببااااحححح به الرخصة به الرخصة به الرخصة به الرخصة
        ....فال يصح املسح عىل النجس، اكملتفال يصح املسح عىل النجس، اكملتفال يصح املسح عىل النجس، اكملتفال يصح املسح عىل النجس، اكملتخخخخذ من جh حامرذ من جh حامرذ من جh حامرذ من جh حامر: : : :  طهارة عيهنام طهارة عيهنام طهارة عيهنام طهارة عيهنام----٤٤٤٤
ويه للمقمي يوم ولي´، وللمسافر ثالثة ويه للمقمي يوم ولي´، وللمسافر ثالثة ويه للمقمي يوم ولي´، وللمسافر ثالثة ويه للمقمي يوم ولي´، وللمسافر ثالثة : : : : كون املسح يف املدة اكون املسح يف املدة اكون املسح يف املدة اكون املسح يف املدة احملحملحملحملددة رشعاً ددة رشعاً ددة رشعاً ددة رشعاً  ٔان ي ٔان ي ٔان ي ٔان ي----٥٥٥٥

        ....ٔاÜم بليالهينٔاÜم بليالهينٔاÜم بليالهينٔاÜم بليالهين
هذه رشوط هذه رشوط هذه رشوط هذه رشوط مخمخمخمخسة اسـتسة اسـتسة اسـتسة اسـتنبنبنبنبطها ٔاهل العمل لصحة املسح عىل اخلفني من النصوص طها ٔاهل العمل لصحة املسح عىل اخلفني من النصوص طها ٔاهل العمل لصحة املسح عىل اخلفني من النصوص طها ٔاهل العمل لصحة املسح عىل اخلفني من النصوص 

        ....النبوية والقواعد العامة، البد من مراعاهتا عند ٕارادة املسحالنبوية والقواعد العامة، البد من مراعاهتا عند ٕارادة املسحالنبوية والقواعد العامة، البد من مراعاهتا عند ٕارادة املسحالنبوية والقواعد العامة، البد من مراعاهتا عند ٕارادة املسح

        ::::الشرحالشرحالشرحالشرح
    ))))وهـذه الـرشوط يهوهـذه الـرشوط يهوهـذه الـرشوط يهوهـذه الـرشوط يه::::، وما يقوم مقـاÑام، وما يقوم مقـاÑام، وما يقوم مقـاÑام، وما يقوم مقـاÑامرشوط املسح عىل اخلفنيرشوط املسح عىل اخلفنيرشوط املسح عىل اخلفنيرشوط املسح عىل اخلفني: : : : املساVٔ الثانيةاملساVٔ الثانيةاملساVٔ الثانيةاملساVٔ الثانية((((

        ؟؟؟؟ عىل اخلفني، عىل اخلفني، عىل اخلفني، عىل اخلفني، املسح املسح املسح املسحممممىتىتىتىت جيوز  جيوز  جيوز  جيوز 

        : : : : يةيةيةيةت ت ت ت �لرشوط االٓ �لرشوط االٓ �لرشوط االٓ �لرشوط االٓ 

يلبس اخلفني عىل طهارة، من احلديلبس اخلفني عىل طهارة، من احلديلبس اخلفني عىل طهارة، من احلديلبس اخلفني عىل طهارة، من احلدثثثث أالصـغر ٔاو احلـد أالصـغر ٔاو احلـد أالصـغر ٔاو احلـد أالصـغر ٔاو احلـدثثثث    ) ) ) ) لبسهام عىل طهارةلبسهام عىل طهارةلبسهام عىل طهارةلبسهام عىل طهارة    ----١١١١((((
        . . . . االٔكرباالٔكرباالٔكرباالٔكرب

        ؟؟؟؟ اخلفني ٔاو النعلني بعد التميم  اخلفني ٔاو النعلني بعد التميم  اخلفني ٔاو النعلني بعد التميم  اخلفني ٔاو النعلني بعد التميم  املسح عىل املسح عىل املسح عىل املسح عىلهل جيوزهل جيوزهل جيوزهل جيوز

 طهارة مائية وال غريها من  طهارة مائية وال غريها من  طهارة مائية وال غريها من  طهارة مائية وال غريها من  بعد بعد بعد بعد لبس اخلفني لبس اخلفني لبس اخلفني لبس اخلفنيكونكونكونكونيييئالن العلامء اشٔالن العلامء اشٔالن العلامء اشٔالن العلامء اشرترترترتطوا ٔان طوا ٔان طوا ٔان طوا ٔان  ال جيوز، ال جيوز، ال جيوز، ال جيوز،
َ - - - - كنت مع النيب كنت مع النيب كنت مع النيب كنت مع النيب : : : : ملا روى املغرية قالملا روى املغرية قالملا روى املغرية قالملا روى املغرية قال ( ( ( (. . . . ٔانواع الطهارة اكلتميمٔانواع الطهارة اكلتميمٔانواع الطهارة اكلتميمٔانواع الطهارة اكلتميم ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ  َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ  َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ  َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل�     - - - -  َصىل� ا��

    ))))»»»»دعهام فٕاين ٔادخلهتام طاهرتني، مفسح علـهيامدعهام فٕاين ٔادخلهتام طاهرتني، مفسح علـهيامدعهام فٕاين ٔادخلهتام طاهرتني، مفسح علـهيامدعهام فٕاين ٔادخلهتام طاهرتني، مفسح علـهيام««««: : : : يف سفر فأهويت ٔالنزع خفيه فقاليف سفر فأهويت ٔالنزع خفيه فقاليف سفر فأهويت ٔالنزع خفيه فقاليف سفر فأهويت ٔالنزع خفيه فقال
        . . . . حيمل عىل طهارة القدمني وطهارة اخلفنيحيمل عىل طهارة القدمني وطهارة اخلفنيحيمل عىل طهارة القدمني وطهارة اخلفنيحيمل عىل طهارة القدمني وطهارة اخلفني: : : : ٔادخلهتام طاهرتنئادخلهتام طاهرتنئادخلهتام طاهرتنئادخلهتام طاهرتني

 tالميىن مث لـبس اجلـورب ٔاو اخلـف يف رجـ tلو قام رجال ٔاو امرٔاة غسل رج tالميىن مث لـبس اجلـورب ٔاو اخلـف يف رجـ tلو قام رجال ٔاو امرٔاة غسل رج tالميىن مث لـبس اجلـورب ٔاو اخلـف يف رجـ tلو قام رجال ٔاو امرٔاة غسل رج tالميىن مث لـبس اجلـورب ٔاو اخلـف يف رجـ tلو قام رجال ٔاو امرٔاة غسل رج
الميىن، مث غسل اليالميىن، مث غسل اليالميىن، مث غسل اليالميىن، مث غسل اليرسرسرسرسى ولبس اجلورب ٔاو اخلف بعد غسt لليى ولبس اجلورب ٔاو اخلف بعد غسt لليى ولبس اجلورب ٔاو اخلف بعد غسt لليى ولبس اجلورب ٔاو اخلف بعد غسt لليرسرسرسرسى، هـل جيـوز ى، هـل جيـوز ى، هـل جيـوز ى، هـل جيـوز 



  :من كتاب الفقه امليسر يف ضوء الكتاب والسنة للمرحلة التمهيدية الثامن تفريغ الدرس 

 

 معهد  شيخ اإلسالم العلمي

        ....؟ ؟ ؟ ؟ ٔان ميسح عىل اخلفنئان ميسح عىل اخلفنئان ميسح عىل اخلفنئان ميسح عىل اخلفني

        . . . .  البد تكون طهارة اكم´ البد تكون طهارة اكم´ البد تكون طهارة اكم´ البد تكون طهارة اكم´الطهارةالطهارةالطهارةالطهارة ٔالن  ٔالن  ٔالن  ٔالن ال،ال،ال،ال،::::اجلواباجلواباجلواباجلواب

 فلـو  فلـو  فلـو  فلـو ظظظظهـر مـن حمـل هـر مـن حمـل هـر مـن حمـل هـر مـن حمـل املفـرواملفـرواملفـرواملفـروضضضض غـسt مـن الرجـل، غـسt مـن الرجـل، غـسt مـن الرجـل، غـسt مـن الرجـل،: : : : ٔائائائاي: : : : سسسسرترترترتهام هام هام هام حملحملحملحملل الفرل الفرل الفرل الفرضضضض    ----٢٢٢٢((((
 البـد ٔان يغطـي حمـل الفـر البـد ٔان يغطـي حمـل الفـر البـد ٔان يغطـي حمـل الفـر البـد ٔان يغطـي حمـل الفـرضضضض، حمـل الفـر، حمـل الفـر، حمـل الفـر، حمـل الفـرضضضض ٔاعـىل  ٔاعـىل  ٔاعـىل  ٔاعـىل ))))الفرالفرالفرالفرضضضض يشء، مل يصح املـسح يشء، مل يصح املـسح يشء، مل يصح املـسح يشء، مل يصح املـسح

        . . . .  ٔاسفل القدم، البد ٔان يكون مغطي للقدم  ٔاسفل القدم، البد ٔان يكون مغطي للقدم  ٔاسفل القدم، البد ٔان يكون مغطي للقدم  ٔاسفل القدم، البد ٔان يكون مغطي للقدم لكلكلكلكهاهاهاهاالناتالناتالناتالناتئئئئانانانانن ن ن ن الكعبني، ٔاي هام العظامالكعبني، ٔاي هام العظامالكعبني، ٔاي هام العظامالكعبني، ٔاي هام العظام

        ....هل جيوز املسح عىل اخلف ٔاو اجلورب اهل جيوز املسح عىل اخلف ٔاو اجلورب اهل جيوز املسح عىل اخلف ٔاو اجلورب اهل جيوز املسح عىل اخلف ٔاو اجلورب ا����رق؟ رق؟ رق؟ رق؟ 

وربني ٕان اكن وربني ٕان اكن وربني ٕان اكن وربني ٕان اكن هبهبهبهبـام ـام ـام ـام  ٔانه جيـوز املـسح عـىل اخلفـني ٔاو اجلـ ٔانه جيـوز املـسح عـىل اخلفـني ٔاو اجلـ ٔانه جيـوز املـسح عـىل اخلفـني ٔاو اجلـ ٔانه جيـوز املـسح عـىل اخلفـني ٔاو اجلـ والراحج والراحج والراحج والراحج::::خالف بني العلامءخالف بني العلامءخالف بني العلامءخالف بني العلامء
فلـو فلـو فلـو فلـو ن يسرية ال تظهر ٔاغلب حمـل الفرن يسرية ال تظهر ٔاغلب حمـل الفرن يسرية ال تظهر ٔاغلب حمـل الفرن يسرية ال تظهر ٔاغلب حمـل الفرضضضض،،،،خروقا، ولكن هذه اخلروق البد ٔان تكوخروقا، ولكن هذه اخلروق البد ٔان تكوخروقا، ولكن هذه اخلروق البد ٔان تكوخروقا، ولكن هذه اخلروق البد ٔان تكو

ٔاأٔأاظظظظهرت هذه اخلروق ٔاغلب حمل الفرهرت هذه اخلروق ٔاغلب حمل الفرهرت هذه اخلروق ٔاغلب حمل الفرهرت هذه اخلروق ٔاغلب حمل الفرضضضض اÖي هـو ٔاغلـب القـدم، ال جيـوز املـسح  اÖي هـو ٔاغلـب القـدم، ال جيـوز املـسح  اÖي هـو ٔاغلـب القـدم، ال جيـوز املـسح  اÖي هـو ٔاغلـب القـدم، ال جيـوز املـسح 
، ٕا، ٕا، ٕا، ٕامنمنمنمنا الýم عىل اخلروق اليسرية، البسـيطة اليت ال تؤثر يف معىن اخلف سواء ا الýم عىل اخلروق اليسرية، البسـيطة اليت ال تؤثر يف معىن اخلف سواء ا الýم عىل اخلروق اليسرية، البسـيطة اليت ال تؤثر يف معىن اخلف سواء ا الýم عىل اخلروق اليسرية، البسـيطة اليت ال تؤثر يف معىن اخلف سواء ااااعلهيعلهيعلهيعلهي

 اكنت ال ختلوا مـن خـروق ومل  اكنت ال ختلوا مـن خـروق ومل  اكنت ال ختلوا مـن خـروق ومل  اكنت ال ختلوا مـن خـروق ومل ����ن خفاف الصحابة ن خفاف الصحابة ن خفاف الصحابة ن خفاف الصحابة ، الٔ ، الٔ ، الٔ ، الٔ هههه ٔاو  ٔاو  ٔاو  ٔاو ظظظظهر هر هر هر وجه اخلفوجه اخلفوجه اخلفوجه اخلفعىل عىل عىل عىل 

        . . . .  عن املسح علهيا، وهللا ٔاعمل عن املسح علهيا، وهللا ٔاعمل عن املسح علهيا، وهللا ٔاعمل عن املسح علهيا، وهللا ٔاعمل����يهنامه النيب يهنامه النيب يهنامه النيب يهنامه النيب 

        هل جيوز املسح عىل اجلورب ٔاو اخلف الشفاف اÖي يصف البرشة؟هل جيوز املسح عىل اجلورب ٔاو اخلف الشفاف اÖي يصف البرشة؟هل جيوز املسح عىل اجلورب ٔاو اخلف الشفاف اÖي يصف البرشة؟هل جيوز املسح عىل اجلورب ٔاو اخلف الشفاف اÖي يصف البرشة؟

            .... بني العلامء بني العلامء بني العلامء بني العلامءخالفخالفخالفخالف

 ٕاذا اكن مانعا من وصول املاء ٕاىل البرشة، سواء اكن خفيفا ٔاو مسياك،  ٕاذا اكن مانعا من وصول املاء ٕاىل البرشة، سواء اكن خفيفا ٔاو مسياك،  ٕاذا اكن مانعا من وصول املاء ٕاىل البرشة، سواء اكن خفيفا ٔاو مسياك،  ٕاذا اكن مانعا من وصول املاء ٕاىل البرشة، سواء اكن خفيفا ٔاو مسياك، ::::احلنفية قالوااحلنفية قالوااحلنفية قالوااحلنفية قالوا
        . . . . ليهليهليهليهفيجوز املسح ع فيجوز املسح ع فيجوز املسح ع فيجوز املسح ع 

 العربة �ملسح عىل ٔاي خف اكن سواء اكن يـصف البـرشة ٔاو ال  العربة �ملسح عىل ٔاي خف اكن سواء اكن يـصف البـرشة ٔاو ال  العربة �ملسح عىل ٔاي خف اكن سواء اكن يـصف البـرشة ٔاو ال  العربة �ملسح عىل ٔاي خف اكن سواء اكن يـصف البـرشة ٔاو ال ::::بعض العلامء قالوابعض العلامء قالوابعض العلامء قالوابعض العلامء قالوا
يصف البرشة، ٔالنه يسمى خفا ٔاو يسمى جور�، فيجوز املسح عليه ، الرشع ٔامـر يصف البرشة، ٔالنه يسمى خفا ٔاو يسمى جور�، فيجوز املسح عليه ، الرشع ٔامـر يصف البرشة، ٔالنه يسمى خفا ٔاو يسمى جور�، فيجوز املسح عليه ، الرشع ٔامـر يصف البرشة، ٔالنه يسمى خفا ٔاو يسمى جور�، فيجوز املسح عليه ، الرشع ٔامـر 
ٔاو ٔاذن �ملسح ومل يبني املسح عىل اجلـورب ٕان اكن مسـياك ٔاو خفيفـا فيبقـى عـىل ٔاو ٔاذن �ملسح ومل يبني املسح عىل اجلـورب ٕان اكن مسـياك ٔاو خفيفـا فيبقـى عـىل ٔاو ٔاذن �ملسح ومل يبني املسح عىل اجلـورب ٕان اكن مسـياك ٔاو خفيفـا فيبقـى عـىل ٔاو ٔاذن �ملسح ومل يبني املسح عىل اجلـورب ٕان اكن مسـياك ٔاو خفيفـا فيبقـى عـىل 

جلـوربني ٕان اكجلـوربني ٕان اكجلـوربني ٕان اكجلـوربني ٕان اك���� خفيفـني يـشفان البـرشة  خفيفـني يـشفان البـرشة  خفيفـني يـشفان البـرشة  خفيفـني يـشفان البـرشة ٔاصt، فيجوز املسح عـىل اخلفـني وعـىل أاصt، فيجوز املسح عـىل اخلفـني وعـىل أاصt، فيجوز املسح عـىل اخلفـني وعـىل أاصt، فيجوز املسح عـىل اخلفـني وعـىل ا
        . . . . ----رمحه هللارمحه هللارمحه هللارمحه هللا----وهذا مذهب شـيخ إالسالم ابن تميية والشـيخ ابن عثمييني وهذا مذهب شـيخ إالسالم ابن تميية والشـيخ ابن عثمييني وهذا مذهب شـيخ إالسالم ابن تميية والشـيخ ابن عثمييني وهذا مذهب شـيخ إالسالم ابن تميية والشـيخ ابن عثمييني 
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 معهد  شيخ اإلسالم العلمي

 أالحوط خروجا من اخلـالف فقـ أالحوط خروجا من اخلـالف فقـ أالحوط خروجا من اخلـالف فقـ أالحوط خروجا من اخلـالف فقـطططط، ٔالن لـو اجلـورب شـفاف يـصف ، ٔالن لـو اجلـورب شـفاف يـصف ، ٔالن لـو اجلـورب شـفاف يـصف ، ٔالن لـو اجلـورب شـفاف يـصف :::: الشارح الشارح الشارح الشارح
        ....البرشة، أالوىل غسل الرجلني خروجا من اخلالف البرشة، أالوىل غسل الرجلني خروجا من اخلالف البرشة، أالوىل غسل الرجلني خروجا من اخلالف البرشة، أالوىل غسل الرجلني خروجا من اخلالف 

        ....ب الشفافب الشفافب الشفافب الشفاف عىل اخلف واجلور عىل اخلف واجلور عىل اخلف واجلور عىل اخلف واجلورال جيوز املسح ال جيوز املسح ال جيوز املسح ال جيوز املسح : : : : الشافعية واحلناب´الشافعية واحلناب´الشافعية واحلناب´الشافعية واحلناب´

 شـفافا،ما مل يـصل املـاء ٕاىل  شـفافا،ما مل يـصل املـاء ٕاىل  شـفافا،ما مل يـصل املـاء ٕاىل  شـفافا،ما مل يـصل املـاء ٕاىل  اك اك اك اك����وٕانوٕانوٕانوٕان اخلـف  اخلـف  اخلـف  اخلـف عىل جواز املـسح عىل جواز املـسح عىل جواز املـسح عىل جواز املـسح : : : : املالكية وأالحنافاملالكية وأالحنافاملالكية وأالحنافاملالكية وأالحناف
        . . . . البرشة،البرشة،البرشة،البرشة،

 فال جيوز املسح عىل املغصوب، وامل فال جيوز املسح عىل املغصوب، وامل فال جيوز املسح عىل املغصوب، وامل فال جيوز املسح عىل املغصوب، واملرسرسرسرسوق، وال احلريـر لرجـل؛ ٔالن وق، وال احلريـر لرجـل؛ ٔالن وق، وال احلريـر لرجـل؛ ٔالن وق، وال احلريـر لرجـل؛ ٔالن ::::ٕا�حهتامٕا�حهتامٕا�حهتامٕا�حهتام    ----٣٣٣٣((((
        ....    ))))لبسه معصية، فال تستلبسه معصية، فال تستلبسه معصية، فال تستلبسه معصية، فال تستببببااااحححح به الرخصة به الرخصة به الرخصة به الرخصة

        ....هل يصح الوضوء �ملاء املغصوب ٔام ال؟هل يصح الوضوء �ملاء املغصوب ٔام ال؟هل يصح الوضوء �ملاء املغصوب ٔام ال؟هل يصح الوضوء �ملاء املغصوب ٔام ال؟

        ::::عىل خالفعىل خالفعىل خالفعىل خالف

 ال جيوز ٔالن ٔاعضاء الوضوء هنا تتلـبس �ملـاء نفـسه املغـصوب فـال  ال جيوز ٔالن ٔاعضاء الوضوء هنا تتلـبس �ملـاء نفـسه املغـصوب فـال  ال جيوز ٔالن ٔاعضاء الوضوء هنا تتلـبس �ملـاء نفـسه املغـصوب فـال  ال جيوز ٔالن ٔاعضاء الوضوء هنا تتلـبس �ملـاء نفـسه املغـصوب فـال ::::العلامءالعلامءالعلامءالعلامء بعض  بعض  بعض  بعض 

ٕان دماءٕان دماءٕان دماءٕان دماءمكمكمكمك ؤاموالمك  ؤاموالمك  ؤاموالمك  ؤاموالمك ««««: : : : ����جيوز، وهذا مشهور مذهب احلناب´ اسـتدلوا بقول النيب جيوز، وهذا مشهور مذهب احلناب´ اسـتدلوا بقول النيب جيوز، وهذا مشهور مذهب احلناب´ اسـتدلوا بقول النيب جيوز، وهذا مشهور مذهب احلناب´ اسـتدلوا بقول النيب 
        . . . . »»»»ؤاعراضمك حرام عليمكؤاعراضمك حرام عليمكؤاعراضمك حرام عليمكؤاعراضمك حرام عليمك

 جيـوز الوضـوء �ملـاء املغـصوب ٔالن هنـا مـا يـسمى �نفـاكك  جيـوز الوضـوء �ملـاء املغـصوب ٔالن هنـا مـا يـسمى �نفـاكك  جيـوز الوضـوء �ملـاء املغـصوب ٔالن هنـا مـا يـسمى �نفـاكك  جيـوز الوضـوء �ملـاء املغـصوب ٔالن هنـا مـا يـسمى �نفـاكك ::::امجلهور من الشافعيةامجلهور من الشافعيةامجلهور من الشافعيةامجلهور من الشافعية
 الهنـي ختتلف عن  الهنـي ختتلف عن  الهنـي ختتلف عن  الهنـي ختتلف عن ����ة أالمر، فيه ة أالمر، فيه ة أالمر، فيه ة أالمر، فيه ����ـة الهنــي ال تــة الهنــي ال تــة الهنــي ال تــة الهنــي ال تـرسرسرسرسق، ق، ق، ق، اجلهة، اجلهة، اجلهة، اجلهة، ����ة الغصب ة الغصب ة الغصب ة الغصب ����ةةةة

، ٔاو ، ٔاو ، ٔاو ، ٔاو  عن الوضوء �ملاء املغصوب عن الوضوء �ملاء املغصوب عن الوضوء �ملاء املغصوب عن الوضوء �ملاء املغصوبفيه فيه فيه فيه ����ة أالمر توضأ، هل جاء يف الشارع ما يهنـىة أالمر توضأ، هل جاء يف الشارع ما يهنـىة أالمر توضأ، هل جاء يف الشارع ما يهنـىة أالمر توضأ، هل جاء يف الشارع ما يهنـى
ٔامر �لوضوء مطلقا وهنـى عن الٔامر �لوضوء مطلقا وهنـى عن الٔامر �لوضوء مطلقا وهنـى عن الٔامر �لوضوء مطلقا وهنـى عن الرسرسرسرسقة مطلقا، قة مطلقا، قة مطلقا، قة مطلقا، جفجفجفجفهة أالمر يف هة أالمر يف هة أالمر يف هة أالمر يف ����ـة، وـة، وـة، وـة، و����ـة أالمـر يف ـة أالمـر يف ـة أالمـر يف ـة أالمـر يف 

ه هنـاك نقـو+ هنـا، ه هنـاك نقـو+ هنـا، ه هنـاك نقـو+ هنـا، ه هنـاك نقـو+ هنـا، ����ة ٔاخرى Öا ما يسميه العلامء ة ٔاخرى Öا ما يسميه العلامء ة ٔاخرى Öا ما يسميه العلامء ة ٔاخرى Öا ما يسميه العلامء مبمبمبمبساVٔ انفـاكك اجلهـة، مفـا قلنـاساVٔ انفـاكك اجلهـة، مفـا قلنـاساVٔ انفـاكك اجلهـة، مفـا قلنـاساVٔ انفـاكك اجلهـة، مفـا قلنـا
وهذه مساVٔ انفاكك اجلهة، ما عدا احلرير، ٔالن احلريـر مهنــي عنـه Öاتـه، اكلـيشء وهذه مساVٔ انفاكك اجلهة، ما عدا احلرير، ٔالن احلريـر مهنــي عنـه Öاتـه، اكلـيشء وهذه مساVٔ انفاكك اجلهة، ما عدا احلرير، ٔالن احلريـر مهنــي عنـه Öاتـه، اكلـيشء وهذه مساVٔ انفاكك اجلهة، ما عدا احلرير، ٔالن احلريـر مهنــي عنـه Öاتـه، اكلـيشء 

        . . . . النجس، مهنـي عنه Öاته ال لغريه، كام سـيأيتالنجس، مهنـي عنه Öاته ال لغريه، كام سـيأيتالنجس، مهنـي عنه Öاته ال لغريه، كام سـيأيتالنجس، مهنـي عنه Öاته ال لغريه، كام سـيأيت

 البـد ٔان  البـد ٔان  البـد ٔان  البـد ٔان )))) فال يصح املسح عىل النجس، اكملت فال يصح املسح عىل النجس، اكملت فال يصح املسح عىل النجس، اكملت فال يصح املسح عىل النجس، اكملتخخخخذ من جh حـامرذ من جh حـامرذ من جh حـامرذ من جh حـامر:::: طهارة عيهنام طهارة عيهنام طهارة عيهنام طهارة عيهنام----٤٤٤٤((((
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